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-

Hur ser fronten ut kring prognoser & asylsökande?
Sedan våren 2016 har antalet människor som sökt asyl i Sverige legat
på en stabil nivå. Anledningarna är framförallt en fortsatt restriktiv
migrationspolitik i EU, överenskommelsen mellan EU och Turkiet,
gräns – och ID-kontroller samt den tillfälliga lagen i Sverige (som varar
till 2019).
Samtidigt är drivkrafterna att ta sig till Europa fortsatt starka
runtomkring i världen. Detta syns bland annat i Italien där antalet
ankomster via den centrala Medelhavsrutten ökat med 45 procent i
början av 2017 jämfört med samma tid förra året. Detta har dock inte
påverkat Sverige i någon större omfattning i år.
Enligt Migrationsverkets prognos kommer mellan 22 000 och 45 000
personer att söka asyl i Sverige under året. Planeringsantagandet1 är
34 700 personer, inklusive omplacering av 3 700 asylsökande från
Italien och Grekland. Planeringsantagandet är samma som
februariprognosen, medan det lägre scenariot har sänkts med 3 000
personer.
Planeringsantagande för ensamkommande asylsökande barn är 2 400
under 2017 och 2 900 under 2018, vilket inte innebär någon skillnad
jämfört med förra prognosen.
Antalet ansökningar från anhöriga till personer som beviljats asyl
bedöms bli färre jämfört med förra prognosen. Detta gäller både för
2017 och kommande år
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Fortsatt fokus ligger på att fatta beslut i alla typer av ärenden. Många
som sökte asyl 2015 och 2016 har fått beslut i sina ärenden, och målet
är att i princip alla resterande ska få beslut i sitt ärende under det här
året.

1Prognosen

utgår från ett övre och ett nedre scenario samt ett planeringsantagande
däremellan, vilket är det scenario som Migrationsverket planerar utifrån.
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Ensamkommande barn och ungdomar
-

Tillfällig åldersbedömning trädde i kraft 1 maj – här kommer lite
mer detaljerad information
Från och med 1 maj ska Migrationsverket enligt lag göra en tidig och
tillfällig åldersbedömning i ärenden som rör ensamkommande
asylsökande barn. Åldersbedömningen kan överklagas separat.
Ändringen berör ensamkommande som sökt asyl från och med 1
februari i år. Syftet med lagen är att undvika att vuxna asylsökande är
placerade i boenden avsedda för barn.
Ungdomen kommer inom ramen för förfarandet att erbjudas en
medicinsk åldersundersökning.
Kommunen är inte bunden till att göra samma åldersbedömning som
Migrationsverket har gjort. Skulle den individ som anvisas till
kommunen som ett barn av AMF bedömas uppenbart vara vuxen
måste kommunen ge personen ett lämpligt boende som inte är ett
barnboende och även i övrigt utforma stödet utifrån bedömningen att
individen uppenbart är vuxen. När ordet ”uppenbart” används i dessa
sammanhang ska det läsas i strikt juridisk bemärkelse, d.v.s. såsom
innebärande en hög beviströskel.
Emellertid behövs nog inte saken för oss utvecklas vidare eftersom
den nya beslutade lagstiftningen om åldersbedömningar tidigare i
asylprocessen enligt min mening kommer att lösa ev. oklarheter. Den
nya lagstiftningen om tidigare åldersbedömningar som kommer
troligtvis skapa enhetliga synsätt hos svenska myndigheter. Detta för
att en medicinsk åldersbedömning kommer att utgöra ett tungt
bevismedel. Därmed kommer det att finnas ett mycket bättre
beslutsunderlag för alla myndigheters självständiga
åldersbedömningar.
OBS! En ungdom kan dock ansöka om en placering i sitt kommunala
boende enligt 4:1 SoL, som kan beviljas under förutsättning att
ungdomen har behov av denna placering för att vara garanterad en
skälig levnadsnivå. I en sådan situation blir det nog nämnden som ska
fatta ett formellt beslut där man tar ställning till om den unge har ett
fortsatt vårdbehov enligt SoL eller om den unge uppnår en skälig
levnadsnivå genom de insatser i form av boende och bistånd som kan
erhållas enligt LMA. Den bedömning som ska göras bör ske utifrån
samma förutsättningar som gäller för andra unga vuxna. Om beslutet
går den enskilde emot kan han eller hon överklaga beslutet.
Kommunerna har olika kompetens och gör olika; genom kommunala
riktlinjer beviljar somliga kommuner bistånd till alla ensamkommande
ungdomar som fyller 18 fram till dess att de fyller 21 år utifrån det
perspektiv att även föräldrar förblir försörjningsskyldiga för sina
vuxna barn så länge de befinner sig i gymnasieutbildning eller
jämförlig grundläggande utbildning (7 kap. 1 §
föräldrabalken [1949:381]). Detta får i så fall anses vara beslut om
bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL. JO menar att det borde krävas ett
kommunfullmäktigebeslut om sådana riktlinjer.
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Ersättningar och statsbidrag
-

Inget att tillägga för detta utskick.

Övrigt
-

Regeringen förstärker och förlänger polisens gränskontroller – säkert
inget nytt för er som är insatta. Detta ger förutsättning att avveckla de
tillfälliga ID-kontrollerna ID-kontrollerna kommer inte vara kvar på
Öresundsfärjorna, men på alla andra färjor kommer det att vara kvar, i
enlighet med gällande sjösäkerhetslagstiftning.

-

Utifrån den lägesrapport Länsstyrelserna vill ha in för drygt en månad
sedan har de skickat ut en samlad lägesbild, denna ska ha skickats ut
till kommunernas ledning under tisdagen (?).

-

Inget nytt om konferenser m.m. sedan förra utskicket.

